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NEUŽSTOK - PRALEISK

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. SENAMIESTIS IR SANTAKOS TERITORIJA

Senamiestis - Kauno miesto širdis. Tai unikali teritorija turinti išskirtinį urbanistinį audinį,

savitą architektūros paveldą, jautrią gamtinę aplinką.

Santakos teritorija – natūrali.

Nemuno ir Neries upių kranto linija – pulsuojanti.

2. IDĖJA - neužstok-praleisk. Pagarba, istorija, kultūra, vizualūs ryšiai.

3. KAUNO PILIAVIETĖ

3.1. TŪRIS, ERDVĖ

Kauno pilies teritorija padalinta į 2 segmentus: istorinį – pilies gynybinių sienų liekanos,

monumentalų – menamą pilies gynybinių sienų kontūrą.

Istorinis segmentas - pilies tūris atkuriamas ant esamų pamatų. Trijų lygių gynybinėse pilies

sienose įrengiamos uždaros ekspozicijų salės į kurias patenkama iš kiemo pusės.

Monumentalus segmentas - istoriniai šaltiniai teigia, kad Kauno pilis buvo netaisyklingo

keturkampio plano su keturiais bokštais stovinčiais aptvaro kampuose. Šiaurės vakariniame

pilies kampe buvo apvalus gynybinis bokštas su bastėja, o šiaurės rytinėje dalyje keturkampio

plano bokštas. Šiuos bokštus nuplovė Neris. Tai tik menami pilies įtvirtinimai, nes moksliškai

silpnai pagrįsti. Siūlome monumentalia linija formuoti menamą pilies kontūrą – „sieną“,

sustiprinančią vizualinius ryšius istoriniui paveldui.

3.2. FUNKCIJA

Piliavietės aikštėje kuriama funkciškai kintanti erdvė. Erdvė pritaikoma: istorijos,

pažintinėms, edukacinėms, reprezentacinėms, verslo, kasdienėms, kultūrinėms, pramoginėms,

šventinėms reikmėms. Gynybinėje artilerijos bastėjoje įrengiama – „Pilies kavinė“ su vidine

erdve į bokštą. Pilyje numatomos šios patalpos: informacijos centras, techninės, pagalbinės

patalpos, tualetai, administracinės patalpos, ekspozicijų erdvės.

3.3. GRETIMŲ PILIAVIETĖS TERITORIJŲ SPRENDIMAI

Jungtis su Senamiesčiu – Kunigų seminarijos istoriškai išnykusia ir atkuriama gatve,

Papilio g., Pilies g., Šv. Gertrūdos gatve.
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Jungtis su Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia – fosos su natūralia augmenija. Kuriama ramybės

emocija. Prie bažnyčios įrengiama mažoji architektūra – suoliukai, šviestuvai.

Žydų ligoninė integruojama į piliavietės teritoriją pakeičiant pastato funkciją. Statinį siūloma

pritaikyti viešbučio funkcijai su požeminiu garažu ir atvira lauko kavine į bastėjos pusę.

Jungtis su Neries upe – gamtinis audinys.

Jungtis su Santakos teritorija – paupiu, esamais pėsčiųjų, dviračių takais, per piliavietę

Šv. Gertrūdos gatvės ašimi, Papilio gatve.

Jungtis su „IKI“ kompleksu – atsižvelgiama į „Lituanica“ kūrybinių dirbtuvių laimėtojų

„maxwan“ projektą. Rytinėje pilies teritorijos prieigų dalyje siūlomas gyvenamųjų, komercinių

pastatų užstatymas. Šiuo sprendimu siekiama pabrėžti pilies tilto - įėjimo vizualinę jungtį su

Šv. Gertrūdos gatve, bei pratęsti A.Jakšto gatvės išklotinę. Tarp A.Jakšto gatvės ir pilies

suformuojama amatų parduotuvėlių, kavinių, restoranų, dviračių nuomos centrų aikšte.

4. TARNSPORTAS

Mažinamas automobilių intensyvumas senamiestyje.

Siūloma senamiestyje automobilių srautus nukreipti šiomis gatvėmis: Muitinės g. ir

A. Jakšto g.  dviejų krypčių eismas, Rotušės aikštėje, Jonavos g. ir Šv. Gertrūdos – vienpusis

eismas. Požeminės automobilių stovėjimo aikštelės - Žydų ligoninės ir „Lituanica“ teritorijose.

Antžeminės - Vilijampolėje. Turistiniams autobusams aikštelė - A. Jakšto g. atkarpoje.

5. JUNGTYS

Jungiami krantai: Vilijampolė, Senamiestis, Aleksotas.

Valančiaus g. jungiama pėsčiųjų tiltu su Vilijampolės krantine.

Šv. Gertrūdos g. jungiama per piliavietės teritoriją su santakos parku.

Vilniaus g. jungiama su santaka.

6. VIEŠOSIOS ERDVĖS

Kauno senamiestis papildomas naujomis viešosiomis erdvėmis:

Kauno pilies kiemu ir prieigomis, Vilijampolės krantine – prieplauka.


